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  مـديـتق

يجب ث حيمدخالت محددة، إلى لقد أصبحت صناعة التدريب من الصناعات الثقيلة التي تحتاج 
المفهوم الصحيح من أجل تحقيق أن تتوافر لهذه المدخالت معايير محددة ايضًا من الجودة 

عالي  استثمار ولكنهتعلم المفاهيم القديمة، وهو أن التدريب ليس مجرد وخطوة نحو تعديل للتدريب، 
 .القيمة

 

ة كفؤة، أساليب تدريبي اعتمادفي إطار التطورات المتالحقة في نظم التدريب، والحاجة الماسة إلى 
يعتبر مركز التدريب والبحوث اإلحصائية هو العقل المدبر والمحور األساسي إلدارة النظام التدريبي 
في الجهاز، فمن خالله تقاد المناهج التطويرية داخل دوائر واقسام وشعب الجهاز، بهدف إعدادها 

لة المنظومة اإلحصائية والمتمث للتمييز، حيث يعتبر مركز التدريب هو المسؤول الرئيس داخل
بالجهاز المركزي لإلحصاء عن تنفيذ ومتابعة اإلجراءات العملية التدريبية، وبالتعاون والتنسيق 

 الكامل مع جميع دوائر الجهاز الفنية منها واإلدارية. 
 

جاءت ضرورة إعداد هذا الكراس لمركز التدريب والبحوث اإلحصائية ضمن الجهد الذي يبذله 
هاز المركزي لإلحصاء في السعي للنهوض بالنظام اإلحصائي، وتوثيق الممارسات المثلى الج

للعمل اإلحصائي، وذلك عن طريق إعداد أدلة إلجراءات تسهم في بناء إحصاءات وطنية متكاملة 
 وشاملة.

 

ئية اومن أجل ضمان التطبيق السليم في سير العملية التدريبية، يقدم مركز التدريب والبحوث اإلحص
في تحقيق دور الجهاز ورسالته في تطوير وتنشيط  منه وسعياً  إيماناً ، 7102لعام  انجازاتهكراس 

 العمل اإلحصائي وزيادة التفاعل بين أركان النظام اإلحصائي.
 

 مركز التدريب والبحوث اإلحصائية  بذةن: اوال

نظام  واًل( من المادة السابعة منإلى أحكام الفقرة )أ استنادانشأ مركز التدريب والبحوث اإلحصائية 
 .0892( لسنة 0الجهاز المركزي لإلحصاء رقم )
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 الهيكل التنظيمي لمركز التدريبثالثا: 

   التدريب شعبةأ. 
التدريب والبحوث اإلحصائية في رفع مهارات العاملين في القطاع العام وخلق  شعبةضطلع ت

وذلك من خالل اقامة دورات تدريبية المهارات في مجال العمل اإلحصائي بمختلف األنشطة 
ع العاملين في القطاو ويشمل ذلك منتسبي الجهاز المركزي لإلحصاء وورش عمل مختلفة 

دولة المختلفة لرفع قدراتهم الفنية واإلدارية وتنفيذ العمل اإلحصائي في وزارات ومؤسسات ال
وكذلك اقامة دورات تدريبية خاصة  الباحثون،اإلحصائي بالكفاءة المطلوبة التي ينفذها 

تتضمن خطة التدريب التي يعدها مركز التدريب والبحوث  المختلفة.بالمسوحات للمديريات 
 فةاالدارية إضاوالدورات  واستخدام الحاسبات جاالت اإلحصاءاإلحصائية دورات عديدة في م

دريب الصيفي والت الجامعات العراقيةضمن للتدريب المهني والصيفي لطلبة المعاهد والكليات 
 لطلبة الدبلوم العالي.

 التعاون الفنيشعبة ب. 
هذه الشعبة مجموعة من المهام منها تنفيذ ومتابعة البحوث والدراسات للباحثين ضمن تولى ت

الخطة السنوية ومتابعة وتحديث بيانات قاعدة النظام لها وعقد الحلقات النقاشية والندوات 
وطبع البحوث والدراسات بعد انجازها ورفد الموقع بملخصات البحوث والدراسات والمساهمة 

 للكليات والجامعات.الدبلوم العالي طلبة للعناوين بحوث  بأعداد مقترحات
  شعبة العالقات الخارجيةجـ. 

ية الخارجالتعاون مع االجهزة االحصائية تضطلع هذه الشعبة بعدة مهام وواجبات منها 
االخرى في الوطن العربي والمنظمات الدولية ومع الجامعات العراقية والعربية واالجنبية لرفع 

إلحصائية، اواالطالع على المستجدات في العلوم لمنتسبي الجهاز والمشاركة الكفاءة الفنية 
ا هوالتنسيق مع المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية بشان الدورات التدريبية والتي يقيم

قامة ، و بيقيالتط، ومتابعة طلبة الدبلوم العالي في اإلحصاء في مقره او التي يقيمها عن بعد ا 
باإلضافة الى تحديث الموقع االلكتروني للمركز على  الندوات ومتابعة المؤتمرات االحصائية

 شبكة االنترنت.

 للمركز العامة األهدافرابعا: 

 لعمل المركز على المستوى )القريب والمتوسط والبعيد( نحو تدريب  مستقبلية تحديد رؤية
 العاملين في مجال اإلحصاء وسعيه لتحقيق أقصى فائدة.

  قدرات العاملين في الجهاز وفي أقسام اإلحصاء في أجهزة الدولة.تنمية 

  أداء أدوارهم بفاعلية وكفاءةتمكين العاملين من. 

  املةالش الجودةمن إحصائيات ومؤشرات تتصف بالسعي لجعل عمل الجهاز وما ينتجه. 
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 منهجية التدريب للمركز خامسا: 

 تحليل االحتياجات التدريبية 
جراء و من الدورات التدريبية،  احتياجاتهمالتنسيييييييق مع مديريات الجهاز بمعرفة من خالل  ا 

 القصيييييورو ، يةالتدريب االحتياجاتلمسيييييتويات وذلك لمناقشييييية ا مقابالت مختلفة مع مختلف
 .مما يؤثر سلبا على أدائهم الوظيفي التي يواجهها الموظفون في عملهمفي اإلمكانيات 

 تصميم البرنامج التدريبي 

 وفقا لنتائج تحليل االحتياجات التدريبية.السنوي تصميم البرنامج التدريبي 
 تنفيذ ورشة عمل تدريبية 

يتم تنفيييذ وعقييد ورش العمييل التييدريبييية بمييا يتوافق مع أهييداف التييدريييب الييداعميية ألهييداف 
، من خالل طرق التدريب المختلفة، مثل: المحاضرات التفاعلية، مناقشة جماعية، المركز

 وتبادل الخبرات.
 عائد التدريبويم تق 

للتقويم  مارة خاصييييييةوالدورات التدريبية من خالل اسييييييتفعالية ورشيييييية العمل التدريبية تقويم 
 .المستقبلية من أجل إنجاح العملية التدريبية وتقديم المزيد من التوصيات

 مهام المركز سادسا: 

 ...تنصب مهام المركز على

  تنمية الكفاءة المهنية والفنية للعاملين في المجال اإلحصائي سواء في مركز الجهاز
 ومديريات اإلحصاء في المحافظات وفي أجهزة الدولة.

 كوادر تدريبية إعداد. 
 في الجهاز. مة للعامليناالتنمية المستد ىشجع علت توفير برامج 
 وخاصة العائدين من البعثات في الجهاز، االستفادة من الخبرات المختلفة للعاملين، 

 .مهنية، و علمية دورات علىوالحاصلين 
 األخرى.في الجهاز مع أقرانهم بالوزارات الخبرات المختلفة للعاملين  تبادل 

  في الجهاز. للعاملين الرضا الوظيفي ىزيادة مستو 

  خلق المهارات اإلحصائية المتنوعة وتطويرها لدى منتسبي الجهاز المركزي لإلحصاء
واألقسام والشعب اإلحصائية في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واألجهزة اإلحصائية 

 في الوطن العربي.

 واإلسهام في إعداد الدراسات التي تخدم تطوير العمل إعداد البحوث والندوات اإلحصائية ،
 اإلحصائي.
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 .التدريب الصيفي لطلبة قسم اإلحصاء في المعاهد والجامعات العراقية 

  اسييييييتقطاب الخبراء حسييييييب حاجة العمل اإلحصييييييائي إليهم، وذلك من خالل التنسيييييييق مع
ق مع معهد التدريب أسييييييييييييياتذة المعاهد والجامعات العراقية، أو من خارج العراق بالتنسييييييييييييييي

 والبحوث اإلحصائية أو األجهزة اإلحصائية العربية أو المنظمات الدولية.

 

  يأتي:ما فيالتدريب مركز  تحدد اختصاصاتو

 عداد البرامج التدريبية للعاملين في مركز الجهاز والمحافظات وأجهزة الدولة )من  تخطيط وا 
 خالل إعداد خطة عمل قابلة للتنفيذ(.

 في مقر الجهاز أو في المحافظات.التدريبية  البرامج تنفيذ 

  في الجهاز وأجهزة الدولةتبادل وتنمية المهارات الفنية بين العاملين. 

 زمالئهم. ونقلها إلى ،عثين العائدين من الخارجتخبرات المب من االستفادة 

 بمركز التدريب من دورات.الفنية لما تم تنفيذه  المتابعة 

  العملية التدريبية لتشمل تقويم البرامج التدريبية التي تعقد في الجهازتقويم جميع نواحي 
 والمدربين، وتقويم إدارة المركز.

 .تأكيد مفهوم الجودة الشاملة في إعداد كوادر إحصائية متمكنة وكفؤة 

 .دعم الالمركزية في عملية التدريب داخل مقر الجهاز والتوجه نحو منافذ متعددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 - 72 
 

    :نفذة االنشطة الم: اوال
 الدورات والمسوح داخل الخطة( 1جدول )

 تاريخ االنعقاد اسم الدورة ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

االلكتروني لمسحححح   اإلطاردورة  1

الحححدوا/ن و دورة تطشححححححي يححح  

لمشرفي االحصاء لتطفيذ مسوح 

 المحاصيل الحقلي 

 

ت وير اليحات /م  الييحانحات االحصححححححا ي   بغداد 6 3 7112و1و8-11

الزراعيح  واالنتقا  الكلي من االسححححححلو  

الورقي الى ال ريق  االلكتروني  و حسا  

ايحام العمحل وتكحاليفهحا وا/راءات المتابع  

والتحدقي  الطوعي لييحانات العمل الميداني 

ومرحلححح  /م   اإلطحححارفي مرحلححح  /م  

  العيط  م  بيان االسحححححاليو المو حححححوعي

 لمسوح المحاصيل الر يسي 

مسححححح  تحديد احتيا/ات سحححححو   7

العمل من التخصحححصحححات التقطي  

 والمهطي 

تحهحححدف الحى تحححححديحححد المهن واالعمحححا   بغداد 31 5 7112و1و77-76

 والمهارات الم لوب  في سو  العمل

شحححرح اسحححتمارة مسححح  االعاق  للمدققين  بغداد 18 1 7112و7و1 مس  االعاق  3

االخ حححاء الواردة في وكيفيححح  معحححال ححح  

الميححدان ومححدا م ححابقحح  قواعححد التححدقي  

المو ححوع  م  االسححتمارة للوصححو  الى 

 استمارة خالي  من االخ اء

4 

مسوح المحاصيل الحقلي  

 حسو نظام مشروع الحوسي 
 بغداد 6 1 7112و7و71

تححدريححو الكوادر الميححدانيحح  في شححححححعيحح  

االحصححاء الزراعي و شححعي  صححيح الدين 

على اسحتخدام مطظوم  مسوح المحاصيل 

الححقليححح  واليححح  /م  بيحححانحححات االطحححار 

للمححاصححححححيحل الحقليح  واسححححححتخدام /ها  

GPS بيحححانحححات الموق  ال غرافي  ألخحححذ

 ل م  الحا زين  

7112و3و7 -7وSPSS 76اليرنامج االحصا ي  5  SPSSتعريف اليرنحححامج االحصحححححححححا ي  بغداد 8 5 

وكيفيححح  التعحححامحححل معحححة والعمحححل عليححح  

واسححححححتخراش الماشححححححرات االحصحححححححا يحح  

وال ححداو  الييححانيحح  وللححف بححالتعرف على 

 اهم المهام وااليعا ات المو/ودة فية

 7112و3و13 دورة الييانات الوصفي  6

 7112و3و16و 

اكسححححححا  المشحححححححاركين المعححارف اال محح   بغداد 2 7

للتعحامحل م  الييحانحات الوصححححححفيح  وكيفي  

تحليل الييانات واسحححححتخراش الماشحححححرات 

 الخاص  بها 

 18 5 7112و3وSPSS 76-31اليرنامج االحصا ي  2

 

 

 SPSSتعريف اليرنحححامج االحصحححححححححا ي  بغداد

وكيفيححح  التعحححامحححل معحححة والعمحححل عليححح  

واسححححححتخراش الماشححححححرات االحصحححححححا يحح  

وال ححداو  الييححانيحح  وللححف بححالتعرف على 

 اهم المهام وااليعا ات المو/ودة فية

 SPSSتعريف اليرنحححامج االحصحححححححححا ي  بغداد 13 5 7112و4وSPSS 16-71اليرنامج االحصا ي  8

وكيفيححح  التعحححامحححل معحححة والعمحححل عليححح  

واسححححححتخراش الماشححححححرات االحصحححححححا يحح  

وال ححداو  الييححانيحح  وللححف بححالتعرف على 

 اهم المهام وااليعا ات المو/ودة فية
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 تاريخ االنعقاد اسم الدورة ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

ميادا علم االحصاء م   9

 باستخدامعملي  ت ييقات 

 Excel برنامج

هو تزويححد المشححححححاركين بمعححارف /ححديححدة  بغداد 18 5 7112و5و71-75

حو  الميادئ األساسي  لعلم اإلحصاء م  

اكسحححابهم مهارات اسحححتخراش الماشحححرات 

 EXCELبرنامج  باستخدامالر يسي  

تهححدف الححدورة الى توايف المسححححححوحححات  بغداد 6 3 7112و2و6-4 دورة طر  احتسا  االنفا  11

االسححححححريحح  واحتسحححححححا  االنفححا  ب ريقحح  

 الحراري السعرات 

تهححدف الححدورة الى تقححدير القيم المفقودة  بغداد 8 3 7112و2و75-73 دورة معال   الييانات المفقودة 11

التي دا ما ما تحدث في اغلو المسحوحات 

االحصحا ي  وقد تم استخدام طر  مختلف  

 طييعتها  من القيم حسحوفي تقدير هذه 

 مسوح مختلف 

تطميححح  مهحححارات الموافين العحححاملين في  بغداد 16 3 7112و8و1-2وPowerPoint 79دورة  17

كححافحح  الححدوا ر على اسححححححتخححدام اليرنححامج 

كونهححا مهححارة يسحححححححاسححححححيحح  من مهححارات 

 العرض

دورة مس  رصد  13

 (SWIFTالفقر)

تدريو الياحثين الميدانين على اسحححححتمارة  بغداد 98 5 7112و11و8-17

 المس  واليات العمل الميداني.

دورة مس  رصد  14

 (SWIFTالفقر)

تدريو الياحثين الميدانين على اسحححححتمارة  بغداد 8 3 7112و11و16-18

 المس  واليات العمل الميداني.

15 OFFICE2010 15-196 5 7112و11و  

 بغداد 

تطميححح  مهحححارات الموافين العحححاملين في 

كحافح  الحدوا ر على اسححححححتخحدام برام يات 

OFFICE  كونهحححا مهحححارة تعحححد مهحححارة

يسححححححاسححححححي  من مهارات الموافين كذلف 

تسحححححححاعححد في /عححل مخر/ححات الييححانححات 

بصححححححورة اكثر /ودة وواقعيحح   والتقححارير

واسححححححتخدام ينماط /ديدة لعرض الييانات 

 وتيوييها وطياعتها

تطمي  مهارات المتدربين على اسححححححتخدام  بغداد 11 5 7112و11وEXCEL 2010 19-73دورة  16

الحيحرنحححامحج والحتعرف على االمكحححانيحححات 

المتحاح  لغرض عرض الييانات وتيوييها 

وامكاني  اسحححححتخدام المعادالت والرسحححححوم 

 اليياني .

 

 

 

 

 



2 - 72 
 

 خارش الخ  ثانياً: 

 خارش الخ  و داخل االحصا ي  والمسوحالتدرييي  الدورات ( 7/دو  )

 تاريخ االنعقاد الفعالي  ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

1- 

لمدخلي ( استمارات  دورة )

، ال فل (  المرية)االسرة ،

MNCHS 

 بغداد 78 1 7112و1و79

تعريف المتحححدربين بحححالمسحححححح  وشححححححرح 

السححححححتمحارة المسحححححح   برنحامج االدخححا   

 واختيار المتدربين

 ميسان 82 4 7112و7و1 -1و79 مس  تطمي  القرا الريفي  -7

اعححداد اسححححححتراتي يححات للتطميحح  الريفيحح  

والتي تهححدف الى تحسححححححين المسححححححتوا 

المعيشححححححي للسححححححكحححان من خي  توفير 

الخدمات والمشحححاري  بما يتحق  ال دوا 

 االقتصادي  

 الط ف 99 4 7112و7و1 -1و79 مس  تطمي  القرا الريفي  -3

اعححداد اسححححححتراتي يححات للتطميحح  الريفيحح  

والتي تهححدف الى تحسححححححين المسححححححتوا 

المعيشححححححي للسححححححكحححان من خي  توفير 

الخدمات والمشحححاري  بما يتحق  ال دوا 

 االقتصادي 

4- 
دورة في المستوا الثاني  

(GIS) 
 بغداد 6 11 7112و7و17-73

ت وير كادر و ارة الطقل و الشرك  العام  

لححلححمححوانححل فححي محح حححا  تحح ححيححيححقحححات نححظححم 

 GISالمعلومات ال غرافي  

 كربيء 83 4 7112و3و16-13 دورة مس  القرا الريفي  -5

اعداد استراتي يات للتطمي  الريفي  والتي 

تهدف الى تحسين المستوا المعيشي 

للسكان من خي  توفير الخدمات 

والمشاري  بما يتحق  ال دوا 

 االقتصادي  

 المثطى 94 4 7112و3و16-13 دورة مس  القرا الريفي  -6

اعداد استراتي يات للتطمي  الريفي  والتي 

تهدف الى تحسين المستوا المعيشي 

للسكان من خي  توفير الخدمات 

والمشاري  بما يتحق  ال دوا 

 االقتصادي  

 لي قار 149 4 7112و3و73-71 دورة مس  القرا الريفي  -6

اعداد استراتي يات للتطمي  الريفي  والتي 

تهدف الى تحسين المستوا المعيشي 

للسكان من خي  توفير الخدمات 

والمشاري  بما يتحق  ال دوا 

 االقتصادي  

 بابل 154 4 7112و3و73-71 دورة مس  القرا الريفي  -2

اعححداد اسححححححتراتي يححات للتطميحح  الريفيحح  

والتي تهححدف الى تحسححححححين المسححححححتوا 

المعيشححححححي للسححححححكحححان من خي  توفير 

الخدمات والمشحححاري  بما يتحق  ال دوا 

 االقتصادي  
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 تاريخ االنعقاد الفعالي  ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

 القادسي  115 4 7112و3و73-71 دورة مس  القرا الريفي  -8

اعداد استراتي يات للتطمي  الريفي  والتي 

تهدف الى تحسين المستوا المعيشي 

للسكان من خي  توفير الخدمات 

والمشاري  بما يتحق  ال دوا 

 االقتصادي  

 بغداد 13 3 7112و4وSPSS 3-5دورة  -9

 SPSSتعريف اليرنحححامج االحصحححححححححا ي 

وكيفيححح  التعحححامحححل معحححة والعمحححل عليححح  

واسححححححتخراش الماشححححححرات االحصححححححا ي  

وال ححداو  الييححانيحح  وللححف بححالتعرف على 

 اهم المهام وااليعا ات المو/ودة فية

 بغداد 13 3 7112و4وACCESS 9-11دورة  -11

ت وير المهحارات والقحدرات العلميحح  لححدا 

الحميرم ين الحححذين يعملون في ال هحححا  

وديوان الو ارة الحمركزي لححصحححححححححاء 

الحلو  في تصححححححميم وتوسححححححي  اليدا ل و

المسوحات واالستييانات وبطاء االنظم  و

الخاصح  بمشاري  ومهام و ارة التخ ي  

اع ححاء خيرة مفحححححححافحح  لححدا الميرم ين 

ال دد للسححير على اسحححي علمي  رصحححيط  

 واالنظم في عملي  تحليل االستمارات 

 بغداد 71 4 7112و4و72-14 دورة في الطوع اال/تماعي -11

تعزيز دور كوادر موافي و ارة الداخلي  

فحي مح حححا  ادمحححاش الحطحوع اال/تمحححاعي 

والمعرفح  بحدهحداف التطميح  المسححححححتحدام  

7131 

17- 
دورة كحيحفحيححح  /م  الييحححانحححات 

 الزراعي  وتيوييها احصا يا"
 بغداد 13 3 7112و5و2-9

شححححححرح المفحاهيم اإلحصححححححا ي  الزراعي  

الميداني  الزراعي  واليات لتطفيذ االعما  

/حم  الييحححانحححات وتحححدقيقهحححا للمسححححححوح 

اإلحصحححا ي  الزراعي  واالعما  الزراعي  

 ال اري 

 بغداد 14 5 7112و5وPowerPoint 2-11دورة  13

تطميححح  مهحححارات الموافين العحححاملين في 

كححافحح  الححدوا ر على اسححححححتخححدام اليرنححامج 

كونهححا مهححارة يسحححححححاسححححححيحح  من مهححارات 

 العرض

 بغداد 15 5 7112و5و11-2 متقدم  SPSSدورة  -14

 SPSSتعريف اليرنحححامج االحصحححححححححا ي 

وكيفيححح  التعحححامحححل معحححة والعمحححل عليححح  

واسححححححتخراش الماشححححححرات االحصححححححا ي  

وال ححداو  الييححانيحح  وللححف بححالتعرف على 

 اهم المهام وااليعا ات المو/ودة فية

 بغداد 18 5 7112و5و18-14 دورة طرا   اليحث -15

دورة يسحححاسحححي  تعريفي  عن اسحححاسحححيات 

طححرا حح  الححيححححححث الححعححلححمححي واكسحححححححححا  

المشححاركين مهارة وقدرة في كيفي  كتاب  

خ وات اليحححث العلمي بححدسححححححلو  علمي 

 مدروس وحسو مطاهج اليحث العلمي.
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 تاريخ االنعقاد الفعالي  ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

16- 
 باسحححححتخدامالتحليل االحصحححححا ي 

 متقدم Excelبرنامج 
 بغداد 31 5 7112و5و14-18

هو تزويحد المشححححححاركين بمعحارف /حديححدة 

حو  موا ححي  متقدم  في علم اإلحصححاء 

م  اكسحححححححابهم مهححارات في اسححححححتخراش 

الطتا ج والماشحرات اإلحصا ي  المتقدم  

  EXCEL. باستخدام

 بغداد 71 5 7112و5و75-71 دورة الطوع اال/تماعي -12

تعزيز دور كوادر موافي و ارة الداخلي  

اال/تمحححاعي فحي مح حححا  ادمحححاش الحطحوع 

والمعرفح  بحدهحداف التطميح  المسححححححتحدام  

7131 

 بغداد 11 5 7112و2و12-11 متقدمExcelدورة  -18

تطمي  مهارات المتدربين على اسححححححتخدام 

الحيحرنحححامحج والتعرف على االمكحححانيحححات 

المتاح  لغرض عرض الييانات وتيوييها 

وامكاني  اسححححتخدام المعادالت والرسححححوم 

 اليياني 

19- 
كتحححابححح  واعحححداد  دورة مهحححارات

 التقارير اإلحصا ي 
 بغداد 13 7 7112و2و74-75

هحو  يحححادة معحححارف المشحححححححححاركين في 

المهححارات واألدوات المهمحح  في كتححابحح  

 التقارير اإلحصا ي  

71- 
دورة الحتحححلححيحححل االحصحححححححححا ي 

SPSS متقدم 
 بغداد 11 5 7112و8و6-11

هو تزويحد المشححححححاركين بمعحارف /حديححدة 

لعلم اإلحصحححححححاء م  اكسحححححححابهم مهححارات 

 امباستخداستخراش الماشرات الر يسي  

 SPSSبرنامج 

71- 

دورة الحتحححلححيحححل االحصحححححححححا ي 

برنححامج  بححاسححححححتخححدامللييححانححات 

Minitab 

 بغداد 2 5 7112و8و13-12

هو تزويحد المشححححححاركين بمعحارف /حديححدة 

حو  الميادئ األسحححاسحححي  لعلم اإلحصحححاء 

مح  اكسحححححححححابحهحم محهحححارات اسححححححتخراش 

برنامج  باسحححتخدامالماشحححرات الر يسحححي  

MINTAB 

 75 3 7112و8و15-13 دورة الطوع اال/تماعي -77

 

 بغداد

تعزيز دور كوادر موافي و ارة الداخلي  

في م ا  ادماش الطوع اال/تماعي 

والمعرف  بدهداف التطمي  المستدام  

7131. 

 بغداد 13 5 7112و9و12-11 اليحثدورة طرا    -73

دورة يسحححاسحححي  تعريفي  عن اسحححاسحححيات 

طححرا حح  الححيححححححث الححعححلححمححي واكسحححححححححا  

المشححاركين مهارة وقدرة في كيفي  كتاب  

خ وات اليحححث العلمي بححدسححححححلو  علمي 

 مدروس وحسو مطاهج اليحث العلمي.

 بغداد 18 3 7112و9و76-74 يساليو تحديد العيطاتدورة  -74

تعريف المشححححححاركين من مطتسححححححيي هياة 

الطزاه  بكيفي  اسححتخدام يسححاليو العيطات 

في تحديد الم تم  المسحححححتهدف خاصحححححتا 

وطر  سحححو العيط  في اسححت يع الراي 

 ،ال يقيححح  ،الحعشححححححوا حيححح  )اليسححححححي ححح 

 العطقودي (.
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 تاريخ االنعقاد الفعالي  ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

75- 
دورة االنحدار اليسححي  والمتعدد 

 بدساليية المتعددة
 بغداد 6 5 7112و9و73-78

ت وير قححدرات العححاملين في م ححا  تحليححل 

 الييانات اإلحصا ي  )التحليل المعقد(

76- 

دورة ميادئ علم االحصحححححاء م  

 بحححاسححححححتخحححدامت ييقحححات عمليححح  

 Excelبرنامج 

 بغداد 16 4 7112و11و7-5

هو تزويحد المشححححححاركين بمعحارف /حديححدة 

حو  الميادئ األسحححاسحححي  لعلم اإلحصحححاء 

مح  اكسحححححححححابحهحم محهحححارات اسححححححتخراش 

برنامج  باسحححتخدامالماشحححرات الر يسحححي  

EXCEL 

72- 
 باسححححتخدامدورة تحليل الييانات 

 األنظم  االحصا ي 
 بغداد 11 3 7112و11و16-18

تهدف هذه الدورة الى تعريف المشاركين 

األنظمح  ال اهزة في تحليل  بحاسححححححتخحدام

 الماشرات الوايفي  والكمي 

 بغداد 11 5 7112و11و79 -73 دورة التحليل العاملي -78

تهحححدف هحححذه الحححدورة الى تقحححديم ادوات 

احصححححححا يحح  متقححدمحح  في تحليححل الييححانححات 

متعددة المتغيرات لغرض االسححتفادة مطها 

 في المسوحات المقام  في ال ها  

79- 

االسححححححححتححيحححانححح  دورة تححطححظححيححم 

اإلحصحححححححا يحح  واعححداد التقححارير 

اإلحصحححا ي  وكيفي  اسحححتخي  

 الطتا ج والتوصيات

 بغداد 71 3 7112و11و77-74

تهححدف الححدورة الى تعريف المشحححححححاركين 

بكيفي  عمل اسححححححتيان  اإلحصححححححا ي  وف  

المعايير اإلحصححححا ي  ومن ثم اسحححححتخراش 

ماشححححححرات االسححححححتيحححانححح  وف  الهحححدف 

 المو وع من االستيان 

 بغداد 72 3 7112و11و2 -5 دورة في الطوع اال/تماعي -31

تعزيز دور كوادر موافي و ارة الداخلي  

فحي مح حححا  ادمحححاش الحطحوع اال/تمحححاعي 

التطميح  المسححححححتحدام   بحدهحدافوالمعرفح  

7131. 

31- 
دورة التحليل االحصا ي المتقدم 

  SPSS باستخدامللييانات 
 بغداد 19 5 7112و11و17-16

تهدف هذه الدورة الى تعريف المشاركين 

األنظمح  ال اهزة في تحليل  بحاسححححححتخحدام

 الماشرات الوايفي  والكمي 

 بغداد 8 7 7112و11و78-72 دورة كتاب  التقارير -37
هحو  يحححادة معحححارف المشحححححححححاركين في 

المهححارات واألدوات المهمحح  في كتححابحح  

 التقارير اإلحصا ي 

33- 
دورة اسحححححححتححخحححدام الححمححفحححاهححيححم 

 اإلحصا ي  للتطيا والتقدير
 بغداد 11 3 7112و11و76-78

تهدف الدورة الى اسححححتخدام السححححيسححححل 

الزمطيححح  في تقحححدير بعش الماشححححححرات 

وكححذلححف امكححانيحح  االسححححححتفححادة من تحليححل 

السححححححيسحححححححححل الزمطيححح  والتطيا بحححالقيم 

 المستقيلي  

 بغداد 72 7 7112و17و14-13 دورة في الطوع اال/تماعي -34

تعزيز دور كوادر موافي و ارة العحححد  

فحي مح حححا  ادمحححاش الحطحوع اال/تمحححاعي 

التطميح  المسححححححتحدام   بحدهحدافوالمعرفح  

7131. 
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 تاريخ االنعقاد الفعالي  ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

34- 

الحمسحححححح  الحتح رييي لليحححاحثين 

العطقودي متعحححدد  الميحححدانين  

 MICSشرات االم

 بغداد 71 11 7112و17و71-78
تهحححدف الحححدورة الى االختيحححار الت رييي 

ليسححححتمارات الخاصححححح  بالمسححححح  وكذلف 

 برنامج الحاسي  المخصص للمس  

 

  اافتبتاااخ ة باااخ فااا  فااا   م شااا في تااام الاااات    اااا ف   ثالثااااا محلضرانااا       

ففكااال   ااااافتح    بحااا ة  احضااا اتخ ب افااا تخ   ااار فااا   م     ااا ل   ففكااال  

  إلحض ء.

 

 سضاء حلضران    وحلضد ب   ح  3مجدول 

 دا رة المحا ر الشهادة اسم المحا ر ت

 مركز التدريو واليحوث اإلحصا ي   )مدير المركز(دكتوراه إحصاء  د. فا ل نايوخ خيزران  1

 مركز التدريو واليحوث اإلحصا ي  بكالوريوس علوم حاسيات باسل صيح الدين عيد الكريم  7

 مركز التدريو واليحوث اإلحصا ي  بكالوريوس إدارة اعما   ميسم فتاح حسين  3

 مركز التدريو واليحوث اإلحصا ي  بكالوريوس لغات  شيماء ناصر محسن  4

 مركز التدريو واليحوث اإلحصا ي  إحصاء ت ييقيعالي دبلوم  احمد /ما  احمد  5

 قسم التحليل االحصا ي احصاءما/ستير  اياد /واد حسن  6

 قسم التحليل االحصا ي إحصاء ت ييقيعالي دبلوم  بشرا نصيف /اسم  2

 قسم التحليل االحصا ي ما/ستير ريا يات عيد االمير يم دعلي  8

 قسم التحليل االحصا ي بكالوريوس احصاء عيد الطاصر يوسف م و   9

 قسم التطمي  اليشري   بكالوريوس اقتصاد  يطو علي حسين  11

 قسم التطمي  اليشري   بكالوريوس ريا يات  عياس محمد  ي هر 11

 قسم التطمي  اليشري   بكالوريوس علوم مالي  ومصرفي  احمد يوسف احمد  17

 قسم التطمي  اليشري   بكالوريوس إدارة واقتصاد سرا محمد عمران 13

 دا رة تكطولو/يا المعلومات علوم حاسيات بكالوريوس  احمد ثا ر علي  14

 دا رة تكطولو/يا المعلومات بكالوريوس هطدس  ليزر احمد نا/ي صاحو 15

 دا رة تكطولو/يا المعلومات بكالوريوس تربي  /غرافي  يسماء عيد الملف عيد الرحمن  16

 دا رة تكطولو/يا المعلومات بكالوريوس هطدس  ليزر رشا حميد محمود 12

 دا رة تكطولو/يا المعلومات بكالوريوس هطدس  معلومات اروا باسم سعيد  18

 دا رة تكطولو/يا المعلومات علوم حاسياتبكالوريوس  انوار عيد الوها  19

 دا رة تكطولو/يا المعلومات  بكالوريوس علوم فيزياء  امل حسين يم د 71

 دا رة تكطولو/يا المعلومات بكالوريوس هطدس  برام يات  ياء داود صيوان  71
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     حبعاا محلتد  ب حلص في

 د حلطالب حلذي شا كوح بالتد  ب حلص فيعد  4م جدول

 ورسب حلجهة حلتي  نتسبو  لها

 حلجهة حلتي  نتسبو  لها عدد حلطالب ت

 جاضعة بغدحد –كل ة حإلدح ة وحالقتصاد  79 1

 حعدحد ة حلتجا ة حلض كز ة 3 7

 ضعهد حإلدح ة وحالقتصاد  11 3

 جاضعة بغدحد مدبلوم عالي  –كل ة حإلدح ة وحالقتصاد  14 4

 

 

جاضعة بغدحد–كل ة حإلدح ة وحالقتصاد 

حعدحد ة حلتجا ة حلض كز ة

ضعهد حإلدح ة وحالقتصاد 

 دبلوم عاليمجاضعة بغدحد –كل ة حإلدح ة وحالقتصاد 

0 5 10 15 20 25 30 35

ي  ب   عدد حلطالب حلذي شا كوح بالتد  ب حلص في ورسب حلجهة حلت  2مشكل 
 نتسبو  لها

15

34

دو حت دحخل حلخطة دو حت خا ج حلخطة

هاحلدو حت حلتد  ب ة دحخل حلخطة وخا ج ب   عدد   1مشكل 
2017لعام 
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 حلنقاش ة وحلضران حت وحلندوحت حلرلقات  5جدول م

 دحخل/ خا ج حلخطة حسم حلضران ة / د حسة حلدحئ ة حسم حلضران  / حلبارث

 رنا   ر م عن د
ضااااد اا  ااااة حالرصاااااااااااء 

 حلصناعي
د حسااااة رول ت ث   عوحضل حلنجاح حلر جة دي حدح ة 

 7116دحخل خطة  حلضشا  ع

 ضرضد خن   اس  

ضاااد   اااة حلرسااااااااااباااات 
 حلقوض ة

ضران ة رول تدحع ات حالزضات حالقتصاد ة حلعالض ة 
 خا ج حلخطة على حالقتصاد حلع حقي

 ضصطفى عبد حلك  م علي
ضاااد   اااة حلرسااااااااااباااات 

 حلقوض ة
أهض اة ضششااااااا حت حلترل ال حلضالي دي حتخاذ ق ح حت 

 7116دحخل خطة  حالستثضا 

 ضرضد خن   اس  
ضاااد   اااة حلرسااااااااااباااات 

 حلقوض ة
دو  حلضصااااااا م حلعاضلة دي حلع حم دي تضو ل عجز 

 7116دحخل خطة  حلضوحزنة

 ضرضد خن   اس  
ضاااد   اااة حلرسااااااااااباااات 

 حلقوض ة
 حلصناعة حلترو ل ة دي حلع حم ب   حلوحقع وحلطضوح

 7112دحخل خطة 

 حرضد جضال حرضد

ض كز حلتاد  ب وحلبروث 
 حالرصائ ة

 باسااتخدحم بع د حسااة حلتنبش بكض ات حنتاج حلرنطة 
 7112دحخل خطة  حالسال ب حالرصائ ة

 

 

 

 

 ورسب حلجنس 7112حعدحد حلضتد ب   لعام   6جدول م

 حلضجضوع حعدحد حالناث حعدحد حلذكو  حسم حلنشاط

حلااادو حت حلتاااد  ب اااة دحخااال حلخطاااة 
 7112حلتد  ب ة لعام 

155 115 721 

خاااا ج حلخطاااة حلااادو حت حلتاااد  ب اااة 
 7112حلتد  ب ة لعام 

841 414 1744 
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 7112الدراسات واليحوث المط زة لعام ( 2) /دو 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلضالرظات
حلتا  خ حلضقت ح 

 لإلنجاز
حلبارث حسم حلدحئ ة حلد حسة حسم   ت 

7112و17و31 ان زت  
مححديريحح  الحسححححححابححات 

 القومي 
 محمد خفر ياسين

الصححححححطحاع  التحويلي  في العرا  بين 

 الواق  وال موح.

1-  

7112و1و16 ان زت  
إحصحححححححاءات مححديريحح  

 يحوا  المعيش 

 يثير محمد نا/ي

 عمر صاحو يحمد

دراسححححححححح  عحن الحوعحي الحمح حتححمححعي 

والتدابير المتيع  حو  المياه الواصل  

الى المسحححححاكن بين الحفحححححر والريف 

 (7116لسط  )

 

2-  

7112و17و31 ان زت  
مححححركححححز الححححتححححدريححححو 

 واليحوث اإلحصا ي 
 احمد /ما  يحمد

)الحتحطحيحا بحكحمحيحححات إنتحححاش الحط ححح   

األسحححححححححاليحححو  بحححاسححححححتحخحححدام بححعححش

 اإلحصا ي (.

3-  

7112و17و31 ان زت  
محححديريححح  إحصحححححححححاء 

 محافظ  ديالى
 محمد شاكر محمود

تصححححححطحيحف الييحححانحححات في االنححححدار 

اللو/سححححححتي بو/ود مشححححححكلحح  التعححدد 

( و 7116الخ ي )بيححانححات فقر الححدم 

 ديالى.

4-  

7112و1و31 ان زت  
مححديريحح  إحصحححححححاءات 

 الط ف
 نييل صال  محمد

اإلدارات المححدرسححححححيحح  في تقليححل دور 

حاالت التسحححححر  لل لي  في المدارس 

الثحانويح  لمححافظ  الط ف االشححححححرف 

 )دراس  است يعي (

5-  
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 وعدد حلضشا ك   لكل دو ةحلدو حت حلتد  ب ة حلرتض ة   8جدول م

 عدد حلضشا ك   حسم حلدو ة حلتد  ب ة ت

 1 قانو  حلخدضة حلضدن ة وتعد الته 1

 11 حساس ة- Excelدو ة  7

 11 ضتقدضة- Excelدو ة  3

4 PowerPoint 2013 77 

 5 حساس ة SPSSدو ة  5

 1 ضتقدضة SPSSدو ة  6

 6 حاللكت ون ةح شفة حلوثائم وتطب قات حلركوضة  2

 1 حال شفة حاللكت ون ة 8

 18 حساس ة-حألسس وحلضفاه م حإلدح  ة وحلضال ة 9

 7 حلتخط ط حالست حت جي 11

 5 حلتوج هات حلرد ثة دي حالدح ة 11

 6 حلق ادة حلتفاعل ة 17

 16 حلنزحهة وحلشفاد ة دي حلعضل حالدح ي 13

 7 رل حلضشكالت وحتخاذ حلق ح  14

 Excel 2013 2حلجدحول حاللكت ون ة  15

 Excel 1 باستخدحمضبادئ علم حإلرصاء ضع تطب قات عضل ة  16

 4 سالضة حللغة حلع ب ة دي حلضخاطبات حل سض ة 12

 7 قانو  حننباط ضوظفي حلدولة 18

 1 كتابة حلتقا    وحلض حسالت 19

 Word 2013 3ضعالجة حلنصوص  71

 7 وحلضاليضكادرة حلفساد حإلدح ي  71

 172 حلضجضوع
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 دي حلدو حت حلتد  ب ة عدحد حلضشا ك   ح  9جدول م
 ض  ضوظفي حلجهاز وحلجهة حلتي  نتسبو  لها

 

 عدد حلضشا ك   حسم حلدحئ ة

 18 وزح ة حلتخط ط

 3 لإلرصاءضكتب  ئ س حلجهاز حلض كزي 

 6 ضكتب ضد   عام حلششو  حلفن ة

 3 حلششو  حالدح  ة وحلضال ة ضد   عامضكتب 

 2 ضكتب دحئ ة تكنولوج ا حلضعلوضات

 20 ضد   ة حالرصاء حلز حعي

 44 دحئ ة تكنولوج ا حلضعلوضات

 40 ضد   ة حرصاء بغدحد

 5 ضد   ة حلرسابات حلقوض ة

 84 ضد   ة حرصاءحت حلنقل وحالتصاالت

 11 ض كز حلتد  ب وحلبروث حالرصائ ة

 5 حلسكا  وحلقوى حلعاضلةضد   ة حرصاءحت 

 8 ضد   ة حرصاءحت حلبناء وحلتش  د

 9 قسم حرصاءحت حلب ئة

 12 ضد   ة حرصاءحت حلتجا ة

 9 ضد   ة حرصاءحت حروحل حلضع شة

 8 ضد   ة حالرصاء حلصناعي

 8 ضد   ة حلنش  وحلعالقات

 2 ضد   ة حلضطبعة

 8 حلشعبة حلهندس ة

 12 قسم نظم حلضعلوضات حلجغ حد ة

 19 قسم حال قام حلق اس ة

 2 قسم حلتدق م

 7 قسم حلتنض ة حلبش  ة

 2 قسم حلترل ل حالرصائي

 4 ضد   ة حالضو  حالدح  ة

 3 ضد   ة حلضوح د حلبش  ة

 33 ضد   ة حرصاء ض سا 

 2 تخط ط ض سا 

 33 ضد   ة حرصاء حلنجم

 29 تخط ط حلنجم
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 عدد حلضشا ك   حسم حلدحئ ة

 10 حرصاء صالح حلد  

 21 حلضثنىضد   ة حرصاء 

 6 تخط ط حلضثنى

 34 ضد   ة حرصاء حلقادس ة

 9 تخط ط حلد وحن ة

 31 ضد   ة حرصاء ك بالء

 14 تخط ط ك بالء

 33 ضد   ة حرصاء ذي قا 

 11 تخط ط ذي قا 

 15 ضد   ة حرصاء بابل

 2 تخط ط بابل

 5 ضد   ة حرصاء ن نوى

 7 ضد   ة حرصاء حلبص ة

 4 ضد   ة حرصاء وحسط

 5 ضد   ة حرصاء د الى

 3 ضد   ة حرصاء ك كوك

 5 ضد   ة حرصاء حالنبا 

 

 

 دي حلدو حت حلتد  ب ةعدحد حلضشا ك   ح  11جدول م
 ض  خا ج حلجهازوحلجهة حلتي  نتسبو  لها 

 

 عدد حلضشا ك   حسم حلوزح ة حو حله ئة

 14 وزح ة حلز حعة

 29 وزح ة حلنقل

 3 وزح ة حالتصاالت

 2 حالعالم وحالتصاالته ئة 

 3 ش كة كلضات لالتصاالت

 1 س ل لالتصاالت ش كة حس ا

 42 وزح ة حلشباب وحل  انة

 5 وزح ة حالعضا  وحالسكا 

 5 حضانة بغدحد

 3 وزح ة حلتجا ة
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 عدد حلضشا ك   حسم حلوزح ة حو حله ئة

 2 وكالة حلوز حء ششو  حلش طة

 4 ضد   ة حلض و  حلعاضة 

 5 ب ت حلركضة

 152 وزح ة حلدحخل ة

 32 وزح ة حلعدل

 4 جهاز حالض  حلوطني

 1 وزح ة حلصناعة وحلضعاد 

 2 وزح ة حلضال ة

 59 وزح ة حلكه باء

 3 وزح ة حلنفط

 1 د وح  حلوقم حلسني

 36 ه ئة حلنزحهة

 8 وزح ة حلصرة
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 سضاء حلضشا ك   بالدو حت حلتد  ب ة حلضقاضة  ح11مجدول 
  وتقن ة حلضعلوضاتدي حلض كز حلوطني للتطو   حإلدح ي 

 

 سم الدورةا الدا رة االسم ت

 إدارة المخاطر واأل مان مديري  إحصاءات الت ارة عياس فا ل محمد 1

 ورش  مهارات التحدث باللغ  اإلنكليزي  مديري  إحصاءات الت ارة

 ورش  فن التواصل والتعامل م  االخرين مديري  اإلحصاء الزراعي يسيل ناام عيد الحميد 2

 دراس  /دوا ويساليو تقييم المشروعات مديري  اإلحصاء الزراعي

 اإلحصا ي  و متقدم  التحلييتفي  SPSSنظام  استخدام مديري  اإلحصاء الزراعي نفا  /اسم سيد 3

 ورش  الحوكم  الرشيدة ويهداف التطمي  المستدام  قسم إحصاءات التطمي  اليشري   يطو علي حسين 4

 التمييز العلمي في كتاب  التقارير والمراسيت التطمي  اليشري  قسم إحصاءات

 في التحلييت اإلحصا ي  و يساسي SPSSنظام  استخدام قسم إحصاءات التطمي  اليشري 

 Power point 2013 مديري  إحصاءات اليطاء والتشييد عمار كريم صاحو 5

 عام تعريفي   مديري  إحصاء اليصرة  هراء عصام شاكر 6

 إدارة اال مات مديري  إحصاء اليصرة

 Auto cad2d3d مديري  إحصاء اليصرة

 primaveraإدارة مشاري  متقدم   مديري  إحصاء اليصرة

  Access2013 باستخدامقواعد الييانات  مديري  إحصاء اليصرة

 تعريفي  عام  مديري  إحصاء اليصرة محمد عقيل صفوك 7

 إدارة اال مات اليصرة مديري  إحصاء

 Auto cad2d3d مديري  إحصاء اليصرة

 Access2013 قواعد الييانات باستخدام مديري  إحصاء اليصرة

 تعريفي  عام  مديري  إحصاء اليصرة احمد عيد األمير صمد 8

 إدارة اال مات مديري  إحصاء اليصرة

 Auto cad2d3d مديري  إحصاء اليصرة

 Access2013 قواعد الييانات باستخدام إحصاء اليصرةمديري  

 تعريفي  عام  مديري  إحصاء اليصرة مروان محمود م يد 9

 تعريفي  عام  مديري  إحصاء اليصرة احمد إبراهيم عيد السادة 10

 Auto cad2d3d مديري  إحصاء اليصرة عيد هللا خالد عيد هللا 11

 Access2013 الييانات باستخدامقواعد  مديري  إحصاء اليصرة

 Auto cad2d3d مديري  إحصاء اليصرة إبراهيم عيد الكريم عيد هللا 12

 Access2013 قواعد الييانات باستخدام مديري  إحصاء اليصرة

 االت اهات الحديث  في اعداد الموا نات التخ ي ي  مديري  إحصاء اليصرة نادي  خلف م شر 13

 االت اهات الحديث  في اعداد الموا نات التخ ي ي  مديري  إحصاء اليصرة الدين عيد الحافظيوسف عيء  14

 االت اهات الحديث  في اعداد الموا نات التخ ي ي  مديري  إحصاء اليصرة حسن رشيد عاشور 15

 Access2013 قواعد الييانات باستخدام مديري  إحصاء اليصرة ميساء عيد الكريم عيد ال يار 16

 ورش  عمل كيف تكون مدير تدريو كفوء وفعا  مركز التدريو واليحوث اإلحصا ي  مطار حسين عيد األمير 17

 ورش  عمل فن العرض وااللقاء مركز التدريو واليحوث اإلحصا ي 

 ورش  عمل كيف تكون مدير تدريو كفوء وفعا  مركز التدريو واليحوث اإلحصا ي  يحمد /ما  يحمد 18

 1التحكيم الت اري و  القسم القانوني ينور حسينلاي  19

 7إدارة المخاطر واأل مات في التعاقدات و  القسم القانوني

 3( و1،7،3،4دليل تطفيذ العقود الحكومي  )للفصو   القسم القانوني يرواء حميد م يد 20

 7التحكيم الت اري و  القسم القانوني
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 سم الدورةا الدا رة االسم ت

 7( و1،7،3،4دليل تطفيذ العقود الحكومي  )للفصو   القانونيالقسم  علي عيد الخال  علي 21

 ورش  )سيم  اللغ  العربي  في المخاطيات الرسمي ( القسم القانوني بليو  م ر انتصار 22

 ورش  )سيم  اللغ  العربي  في المخاطيات الرسمي ( القسم القانوني شيماء غا ي ليا  23

 ورش  الحوكم  االلكتروني  القسم القانوني رواء حميد عيد 24

 التميز العلمي في كتاب  التقارير والمراسيت تكطولو/يا المعلومات و هطدس  الطظم إيها  يعياد عياس 25

 تدريو المدربين تكطولو/يا المعلومات و هطدس  الطظم عيد هللا داود سلمان 26

 Windows server 2012 تكطولو/يا المعلومات و هطدس  الطظم علي ع ا غطي 27

 CCNA Routing & Switching تكطولو/يا المعلومات و هطدس  الطظم هي  صيح ياسين 28

 Windows باستخدامبرنامج تدرييي في إدارة الشيكات  تكطولو/يا المعلومات و هطدس  الطظم
server 2012 

 العلمي في كتاب  التقارير والمراسيتالتميز  تكطولو/يا المعلومات و هطدس  الطظم سيف مظفر عيد الكريم 29

 Windows 10نظام التشغيل  تكطولو/يا المعلومات و هطدس  الطظم  من ي ناد نادر 30

المعلومات و األنظم   تكطولو/يا يحمد عيد الحسن علوان 31

 واليرامج
 تطمي  المهارات القيادي 

المعلومات و األنظم   تكطولو/يا بشرا عيد ال واد عيد 32

 واليرامج
 في التحلييت اإلحصا ي  و متقدم  SPSSستخدام نظام ا

المعلومات و األنظم   تكطولو/يا ياسمين فا ل صاحو 33

 واليرامج
 دورة تحليل األنظم 

المعلومات و األنظم   تكطولو/يا ود عيد السيم /واد 34

 واليرامج
 دورة تحليل األنظم 

المعلومات و األنظم   تكطولو/يا حسينمص فى عيء  35

 واليرامج
ASP.NET 

المعلومات و األنظم   تكطولو/يا حيدر حميد حسون 36

 واليرامج
ASP.NET 

المعلومات و األنظم   تكطولو/يا رقي  عيود يحمد 37

 واليرامج
DATABASE ORACILE 

المعلومات و األنظم   تكطولو/يا يمل شها  يحمد 38

 واليرامج
 االت اهات الحديث  في إدارة اعما  السكرتاري 

المعلومات و األنظم   تكطولو/يا يني خليل محمد 39

 واليرامج
 اوراكل باستخدامقواعد بيانات 
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تكطولو/يا المعلومات و الصيان   سهى عيد هللا محمود 40

 والشيكات
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تكطولو/يا المعلومات و الصيان   عياس مص فى خفير 43
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 WINDOWSباستخدامبرنامج تدرييي في ادارة الشيكات 
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 المعلومات ال غرافي 
 GISمستوا يو  

تكطولو/يا المعلومات و نظم  يحمد ثا ر علي 64
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سضاء حلضشا ك   بالدو حت حلتد  ب ة حلرتض ة حلضقاضة دي ض كز حلتد  ب   ح17جدول م

 وحلبروث حإلرصائ ة دي حلجهاز وحلض كز حلوطني للتطو   حإلدح ي وتقن ة حلضعلوضات

 سم الدورةا الدا رة سم المرش ا ت
 المدني  وتعدييتة و ت وير قانون الخدم  القسم القانوني ارواء حميد م يد 1
 التو/يهات الحديث  في اإلدارة و ت وير تكطولو/يا المعلومات  مهطد صيي  عيود 2
 التخ ي  االستراتي ي و ت وير مديري  إحصاءات الييئ  سامي علي يبو ك يف  3
 االساسي  و مركز التدريو SPSSدورة  مديري  اإلحصاء الصطاعي س ى قاسم كاام 4

 االساسي  و مركز التدريو SPSSدورة  مديري  اإلحصاء الصطاعي شاكر إبراهيم يروا 5

 سعد حسين علي 6
تكطولو/يا المعلومات و نظم المعلومات 

 ال غرافي 
 التو/يهات الحديث  في اإلدارة

 االسي والمفاهيم االداري  والمالي  و اساسي  واألولى و    مديري  الحسابات الحمزة بليغ مكي 7
 االسي والمفاهيم االداري  والمالي  و اساسي  واألولى و    مديري  الحسابات طيي  ابراهيم هاشم 8
 االسي والمفاهيم االداري  والمالي  و اساسي  واألولى و    مديري  الم يع  رافد هيثم قح ان 9

 االسي والمفاهيم االداري  والمالي  و اساسي  واألولى و    مديري  الم يع  علي عماد ل وفي 10
 االسي والمفاهيم االداري  والمالي  و اساسي  واألولى و    مديري  الم يع  علي فا ل محمد 11
 الطزاه  والشفافي  في العمل االداري وت وير مديري  الم يع  ابراهيم هي  عيد الحسين 12
 الطزاه  والشفافي  في العمل االداري و ت وير مديري  الم يع  سيف هللا محمد علي 13
 و تدريو SPSSاليرنامج االحصا ي ال اهز  مديري  إحصاءات الطقل واالتصاالت إباء صيح مهدي 14

 و تدريو SPSSاليرنامج االحصا ي ال اهز  مديري  إحصاءات الطقل واالتصاالت عي موف  كاام 15

 التخ ي  االستراتي ي قسم إحصاءات التطمي  اليشري  شها  احمد محمد 16
 االسي والمفاهيم االداري  والمالي  و اساسي  واألولى و    تكطولو/يا المعلومات و هطدس  الطظم عيد هللا داود سلمان 17
 االسي والمفاهيم االداري  والمالي  و اساسي  واألولى و    تكطولو/يا المعلومات و هطدس  الطظم إيها  يعياد عياس 18
 كتا  التقارير والمراسيت مديري  األمور اإلداري  علي حميد علي 19
 طرا   اليحث العلمي قسم إحصاءات الييئ  سعاد حسن فا ل 20

 مديري  الموارد اليشري  /طان محمود خفير 21
يساسي  و  EXCEL 2013دورة في ال داو  االلكتروني  

 ت وير

 مديري  الموارد اليشري  الرا محمد ع مي 22
يساسي  و  EXCEL 2013دورة في ال داو  االلكتروني  

 ت وير
 مكافح  الفساد اإلداري والمالي و ت وير مديري  األمور اإلداري  /اسم محمد /دران 23

 مديري  األمور اإلداري  مفر مهطد فا ل  24
يساسي  و  EXCEL 2013دورة في ال داو  االلكتروني  

 ت وير

 مديري  األمور اإلداري  وسام سامي حسين 25
يساسي  و  EXCEL 2013دورة في ال داو  االلكتروني  

 ت وير

 مديري  إحصاء بغداد خالد كاام عياس 26
يساسي و  EXCEL 2013دورة في ال داو  االلكتروني  

 ت وير

 قسم هطدس  الطظم علي ع ا غطي 27
يساسي و  EXCEL 2013دورة في ال داو  االلكتروني  

 ت وير
 طرا   اليحث و تدريو قسم األرقام القياسي  طة ي هر محمد 28
 الطزاه  والشفافي  في العمل اإلداري  قسم التدقي  سوسن صال  شحالة 29
 واس  قانون انفياط موافي الدول  و احصاء واس  عدنان مخيلف شاهين 30
 قانون انفياط كوافي الدول  و واس  احصاء واس  عي محسن  هاوي 31
 حل المشكيت واتخال القرارات مديري  الطشر والعيقات نداء حسين عيد هللا 32

33 
باسل صيح الدين عيد 

 الكريم
 و تدريو  SPSSاساسي   مركز التدريو واليحوث اإلحصا ي  

 Power point 2013   إحصاءات اليطاء والتشييدمديري   سمير حميد رشيد 34

 طرا   اليحث و تدريو مديري  إحصاءات السكان والقوا العامل  ربا  محمد علي 35
 Power point 2013 قسم إحصاءات الييئ  عياس فا ل عياس 36

 إحصاءات يحوا  المعيش  علياء قاسم عيد الر ا 37
 باستخدامدورة ميادئ علم اإلحصاء م  ت ييقات عملي  

  EXCELبرنامج 

 Power point 2013 تكطولو/يا المعلومات دنيا فو ي كاام  38
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 طرا   اليحث و تدريو مديري  الموارد اليشري  بيداء حاتم عيد 39

40 
مروة عيد الوها  عيد 

 ال ليل
 طرا   اليحث و تدريو مديري  الطشر والعيقات

 طرا   اليحث و تدريو مديري  اإلحصاء الزراعي رشا محمود إبراهيم 41
 األسي والمفاهيم اإلداري  والمالي  و يساسي  إحصاء بغداد مص فى فيح عياس 42
 Power point 2013 تكطولو/يا المعلومات محمد سعيد عيد القادر 43

 الوثا   وت ييقات الحكوم  االلكتروني ارشف   مديري  الطشر والعيقات حسام عيد الر ا شعيل 44
 طرا   اليحث و تدريو مديري  الطشر والعيقات مروة مصد  كمر 45
 Power point 2013 مديري  االمور االداري  شيماء رياض قدوري 46

 Power point 2013 مديري  االمور االداري  رقي  رياض قدوري 47

 الطزاه  والشفافي  في العمل االداري القانونيالقسم  الهام عيد الواحد حسان 48
 الطزاه  والشفافي  في العمل االداري القسم القانوني علي عيد الخال  علي 49
 سيم  اللغ  العربي  في المخاطيات الرسمي  القسم القانوني رواء حميد عيد 50
 طرا   اليحث و تدريو قسم التدقي  اريج رعد  كي 51
 طرا   اليحث و تدريو قسم التدقي  حسينفرح رغيد  52
 Power point 2013 مديري  إحصاء بغداد صيح مهدي سرهيد 53

 Power point 2013 مديري  األمور اإلداري  نور عيد الرحمن نصر هللا 54

 التو/يهات الحديث  في اإلدارة و الثاني  مديري  الطشر والعيقات عيء حسين احمد 55
 القيادة التفاعلي  تكطولو/يا المعلومات و شعي  االنترنت حميدغصون محسن  56
 Power pointمركز التدريو   الشعي  الهطدسي   هراء عيد الكريم حسن 57

 Power pointمركز التدريو   الشعي  الهطدسي  ايسر علي م شر 58

 Power pointمركز التدريو   الشعي  الهطدسي  هي  م يد فرحان 59

 Power pointمركز التدريو   الشعي  الهطدسي  احسان علي انعام 60

 Power pointمركز التدريو   الشعي  الهطدسي  بان فارو  /مع  61

 Power pointمركز التدريو   الشعي  الهطدسي  مروة عامر إبراهيم 62

 Power pointمركز التدريو   الشعي  الهطدسي  رون  عيد عون ر يج 63

 Power pointمركز التدريو   تكطولو/يا المعلومات قاسم ميادة غانم 64

 Power pointمركز التدريو   تكطولو/يا المعلومات رواء عدنان كاام 65

 Power pointمركز التدريو   تكطولو/يا المعلومات يسماء امين محمد 66

 Power pointمركز التدريو   تكطولو/يا المعلومات ياسمين فا ل صاحو 67

 Power pointمركز التدريو   تكطولو/يا المعلومات حطان مهدي محمد 68

 Power pointمركز التدريو   تكطولو/يا المعلومات ايطاس غالي م ر 69

 متقدم  و مركز التدريو EXCEL2010  تكطولو/يا المعلومات مهطد عيد هللا /اسر 70

71 
ساره عيد الر ا  عيد 

 الياقي
 متقدم  و مركز التدريو EXCEL2010  تكطولو/يا المعلومات

 القيادة التفاعلي  تكطولو/يا المعلومات و قواعد الييانات ميثا  خميي فرش 72
 متقدم  و مركز التدريو EXCEL2010  مديري  اإلحصاء الصطاعي  يط  خليل إبراهيم 73
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